
 
 
 
 
Binnen topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bestaat een vacature voor een  

 
TECHNISCH GENEESKUNDIGE (Fellowship) 
Neurologie/Klinische Neurofysiologie M/V 
 
 
De afdeling Neurologie en Klinische Neurofysiologie van het Medisch Spectrum Twente in Enschede is een belangrijke klinische 
kern voor Technisch Geneeskundigen in de KNF. De afdeling heeft nauwe banden met de Universiteit Twente, waardoor er een 

natuurlijke focus ligt op innovatie in medische technologie.  

Functieomschrijving: Een fellowship Technische Geneeskunde heeft als doelstelling zich te bekwamen in klinische 
handelingen binnen een specifiek medisch-technisch domein. Binnen een fellowship doet een Technisch 
Geneeskundige in 2 jaar de kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor een effectievere en 

efficiëntere inzet van nieuwe en bestaande technologie binnen een diagnostisch en/of therapeutisch 
traject. 
De doelstelling van dit fellowship is het optimaliseren van diagnostiek en therapie op het gebied van de 

neurologie en klinische neurofysiologie door efficiënte en effectieve inzet van nieuwe en bestaande 
technologie met o.a. als aandachtsgebieden neuromonitoring op de intensive care (i.s.m. de vakgroep 
intensive care geneeskunde). 

Functie-eisen: - Voor deze uitdagende functie zoeken we een bij voorkeur gepromoveerd technisch  

  geneeskundige met veel belangstelling voor de neurologie en klinische neurofysiologie en  
  ervaring op een of meerdere van bovengenoemde gebieden. 
- U bent een creatieve teamspeler met innovatieve ideeën.  

- Eigen initiatief en zeer goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel.  
 

Arbeidsovereenkomst: Fellowship van twee jaar in de richting Klinische Neurofysiologie (KNF) als vervolgopleiding na de studie 
Technische Geneeskunde en promotie. 

Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk 

Arbeidstijd: 36 uur per week 

Salaris: Salarisschaal FWG 65 

CAO: Ziekenhuizen 

Vacaturenummer: MST-0172 

Sluitingsdatum: 31 mei 2014 

Inlichtingen: 
 

 
 
 

Sollicitaties: 
 

 

 

 
 

De heer Prof. dr. ir. M.J.A.M van Putten, Neuroloog/klinisch neurofysioloog, 
te bereiken via 053-278 2810 of per mail m.vanputten@mst.nl 

Mevrouw Dr. L. Dorresteijn, neuroloog – telefoon: 053-278 2810 

 
 

Sollicitaties kunt u voor sluitingsdatum onder vermelding van het vacaturenummer per mail richten aan: 
sollicitaties@mst.nl, ter attentie van mevrouw M. Bon (HR-adviseur)  
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